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ــةر - ــوِر بةس ــراتييةت ق ــتان منــوونة  دميوك ــونكة كوردس ــوي ض ــي ن  لةعيراق
 بةلَكة بة دةم خؤيان و بة   نا   و ئةهلي تابوري ثينج    دوذمنانبة وتةي   , موفةزةلَةكةيةيت  

بة ,  بؤية كورسي دابةشةكةين       دؤِرانـدن قةبـولَ ناكةين     دةلَـين نووكـي قةلَةمةكانيـيان     
لة ,  ناهيلَن وينةيان بطرتريت       قوتابيان خؤثيشاندانةكةن  هةوليرثـراكتيكيش واية لة     

 سـةر جادةكان نةبيت هؤنط كؤنطيكة بة ثيشكةوتنةكةي و         ضـالَةكاين سـليمانيش طـواية     
 داواي ئاوة كةن نةك عةرشي دةسةآلت  كةضي قوتابيان , ياساكةيةوةدميوكـراتييةكةي و   

ئةوة داواي كورسييان بكرداية بة تؤثي نةمساوي     ,  يلَ دةكريت    دميوكراسـيانةيان تةقـةي   
 !. دةدرا وةك شاري كؤ ؟ لييان

  

 تيليكؤم لة فلكةي شيسيت شاري هةولير نوسراوة جيهان         كؤِرةك لـة الفيتةيةكي     -
ية لة قوشتةثةوة بقِريينيت دةنطت دةطاتة شار بةآلم بؤ!  وايةتةِروةآل , بضـوك دةكةينةوة    

  لة جيهاندا نةبووة خةيت تةلةفؤن نيوان دوو شاري      ,  هةمزة كوير    ناطاتةبـة ئاسيا سيلَ     
  ئةمةية بازاِري ئازادي راستةقينة بةآلم,  دانثينةنراو نةطات بة يةكتر     فيدرالييةكيتةِرة  
 .هةموشييان نا , رثرسان  تةا بؤ ثر كردين طريفاين بةئازادي

  

 جيبةجي 58 و هةِرةشةية بواية كورد تا دوا فاريزةي بِرياري مانشيت بةو هةموو -
,  مةرةكةب هةلَناكيشا لة هةلَبذاردين ئةجنومةين ثاريزطاي كةركوك لةنةكرايا ثةجنةي 

تةقينةوة    هةِرةشةكان   جارةكـان كـة بلَقي ذير ئاو ئاسا هةموو         وةككةضـي ئـةجمارةش     
  .ثياو لةخؤي ِرانةبينيت بةردي قورس هةلَطريت شةرمةزارة بيت          , نةبووهيضييان يلَ شني    

 ئةجنومةين ثاريزطاي كةركوك بةبةشداري كوردي        هةلَـبذاردنة كات لة    بةشـداري   كـورد 
كيشةي كورد لة    ,   بيت  ئاخريةكةي خير  ,   بة مانةوةي عةرةيب هاوردة    بةرامـبةر هـاوردة   

 حةمرينةوة بوو بة مادةي ثةجناو هةشت لةويشةوة بؤ بةشداري كوردي هاوردة لة             ةبـةل ج
 , بني دواييش خوا طةورةية بة سيوو ثرتةقالَةكةي نيو سةدة لةمةوثيش ِرازيية            هةلَبذاردن

  . كوردستان يان نةمانيش بؤ سةردةمي دةفتةرة دؤالر فلسيك ناكات
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ةرةتاي ِرزطـاري كةركـوك كاتـيك مةسئولة         لـة سـ    كـورديكة  نـةوزاد شـيخاين      -
 و بة طةِرةك خةتيان لة خانوو دةداو بة قافلَة          بوونسياسـييةكان خةريكـي عةلوجينيـزم       

كةضي ,  ناو ئةمين كةرامةي لةِرةط دةرهينا دارخورماكانئةو  , ئةظةلؤنيـيان ِرزطار دةكرد     
 دارخورماوة طةِرايةوة هةمان  لة هةمان بالةخانة بة وينةيعيراقيئيستا ليذنةي ئؤلؤمثي 

 بؤ جوانكردين ناو شارةكةي شةقامةكاين دارخورما ِرشينةكات         كةالريششارةواين  , جيطا  
   . ثيشِرةوي جةماوةرن ؟؟  كردةوة سةملاندويانةبة  سياسييةكان, 

  

 شاري هةولير ثاش ئةو كؤِرةي بؤ دلَداري شاعري ِريكييان خست    ِرؤشنبريي وةزيري   -
 هةِرةشةي لةو نوسةرانة كرد كة مانطانةي ِريز يلَ    ِريزيك كورسي ثِر بوةوة    ضةندتةا  كة  

 هةيـة بـة بـِريين يارمـةيت ريـزلينانةكانييان بةهـؤي ئامـادة نةبوونييان لة               نانيـيان 
 ئامادة سةر بطريت و يارمةيت بة        جةنايب وةزير ئةطةر ئةمةي بؤ    ,  وزارةتةكةي   كؤِرةكاين

 بؤ شيعر دةبيت وةرطراين ِريزلينان  بـؤنةكان ببةسـتيتةوة لـة داهاتـوودا       بـووين يـاد و      
 بنوسنةوةو..... كةثكـي حةمـةداغا و ضريؤك بؤ سةري سةركردةو ِرؤمان بؤ ذياين ثارت و           

 . خؤزطةم بة بازاِري عوكاز   , خبويننةوة
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